ANUNŢ
Începând cu data de 18 octombrie 2021, se depun cererile privind AJUTORUL PENTRU
ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI PENTRU STIMULENTUL DE ENERGIE, la Primăria Bughea de Jos, în
intervalul orar 9.00 - 14.00.
TITULARUL AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI și AL STIMULENTULUI DE
ENERGIE ESTE PROPRIETARUL LOCUINŢEI!
Acte necesare:
➢ copie acte identitate pentru toţi membrii familiei( buletine părinţi, buletine/certificate naştere copii);
➢ dovezi privind veniturile realizate: adeverinţă cu salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii
(inclusiv bonuri de masă), cupoane şomaj,alocaţie de stat pentru copii, pensie pentru luna anterioară
depunerii cererii, INCLUSIV INDEMNIZAŢIE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP, alte documente
privind veniturile realizate;
➢ adeverinţă de elevi pentru copii, din care să reiasă dacă au sau nu au bursă(în caz afirmativ, să se specifice
tipul bursei);
➢ Copie carte de identitate autoturism pentru TOȚI DEȚINĂTORII DE AUTOTURISME!
➢ COPIE DE PE FACTURA RECENTĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ (toate paginile facturii). Factura
trebuie să fie emisă pe numele solicitantului!
SOLICITANȚII VOR PREZENTA ACTELE PENTRU TOŢI MEMBRII FAMILIEI, ÎN CAZ
CONTRAR DOSARUL VA FI RESPINS!
NU BENEFICIAZĂ DE AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI /SUPLIMENT DE ENERGIE
PERSOANELE CARE DEŢIN URMĂTOARELE CATEGORII DE BUNURI:
Familiile al căror venit net lunar pe membru depăşește suma de 1386 lei.
Persoanele singure al căror venit net lunar depășește suma de 2053 lei.
Beneficiarii de subvenții APIA pentru terenuri si/sau animale.
Bunuri imobile
1. Clädiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu şi a anexelor gospodãreti
2.Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona
urbană şi 2.000 mp în zona ruralã
Bunuri mobile
✓ Autoturism/Autoturisme si/sau motocicletã/motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani, cu exceptia celor
adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente,
precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
✓ Mai mult de un autoturism/motocicletã cu o vechime mai mare de 10 ani
✓ Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze
✓ Utilaje agricole: tractor, combinã autopropulsata
✓ Utilaje de prelucrare agricola: presä de ulei, moarã de cereale
✓ Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(aflate in stare de funcţionare)
•
•

Depozite bancare cu valoare de peste 3 000 lei
Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000
euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.
ATENŢIE! LA PRIMĂRIE, NU SE FAC COPII XEROX!
SUPLIMENTUL DE ENERGIE

Se acordă lunar, pe parcursul întregului an, tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței, precum
și familiilor sau persoanelor singure care nu au stabilit dreptul la ajutorul pentru încălzire, dar care se încadrează în
limitele de venituri prevăzute de lege: 1386 lei net pe membru de familie sau 2053 lei net pe persoană singură.
Persoanele care solicită supliment de energie nu trebuie să dețină bunuri din lista prevăzută mai sus.
Pentru acordarea suplimentului de energie electrică, solicitantul trebuie să prezinte copie
de pe factura recentă (toate paginile), emisă pe numele său!

